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Напади, побиття, підпал майна, кримінальні переслідуваня. За вересень та жовтень монітори-учасники Коаліції на захист громадянського суспільства зафіксували 22 випадки переслідування
громадських активістів.
у цьому тексті представлені всі ці справи.
деякі з них потребують глибшого вивчення,
а більшість деталей стане відомо лише після
отримання результатів офіційного розслідування. до вашої ж уваги пропонуємо опис
зафіксованих справ, які знаходяться в роботі
учасників коаліції.

В Одеській області напали на біолога, зоозахисника та екс-директора Національного природного
парку «Тузловські лимани» Івана Русєва. Він намагався припинити незаконне полювання на птахів
на території національного парку в районі села
Дивізія. В результаті отримав переломи трьох
ребер.
Правоохоронці порушили кримінальну справу за
статтею «Умисне легке тілесне ушкодження». Фігурант цієї справи – депутат сільської ради. Йому
повідомили про підозру. Це не перший напад на
Русєва, який протягом декількох років виступає
на захист парку і протистоїть місцевій владі та
місцевим браконьєрам.
В місті Миколаївка Донецької області побили
активіста, голову громадської організації «Еко-Родина» Віктора Діброва. Троє чоловіків підстерегли активіста у дворі будинку батьків. Били руками
і ногами. Діброва госпіталізували в реанімацію з
черепно-мозковою травмою та підозрою на гематому головного мозку.
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Поліція порушила справу за статтею «Нанесення
умисних легких тілесних ушкоджень». За словами
Діброва, поліція відтягувала порушення справи.
Знайомі активіста не виключають, що напад пов'язаний з його громадською діяльністю. Дібров
тривалий час боровся з незаконною вирубкою
дерев в Слов'янському районі, а також займався
розслідуванням злочинів місцевої поліції.
В Одесі невідомий прострілив обидві ноги Андрію Вагапову, члену координаційної ради ГУ
Нацполіції в Одеській області. Інцидент стався в
десяти метрах від будинку Вагапова. Активіст бореться з незаконними спорудами в Одесі, а також
є волонтером – допомагає українським військовим на Донбасі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за
статтею «Хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї». Вагапов висловив припущення, що
напад є «попередженням». Також він повідомив,
що насильство ймовірно пов'язане з його волонтерською діяльністю щодо допомоги військовим,
тому що за два місяці до нападу він отримував
погрози від командирів деяких батальйонів.
В центрі Одеси стріляли в громадського активіста,
керівника одеського міського осередку партії
«Сила людей» Олега Михайлика. Через велику
втрату крові Михайлик пережив клінічну смерть
у машині швидкої. Поліція кваліфікувала напад як
замах на вбивство.
Колеги Михайлика безпосередньо звинувачують мера Одеси Геннадія Труханова у нападі та
пов’язують подію з активною громадською діяльністю активіста. За два дні до замаху Михайлик
брав участь у прес-конференції, де громадськість
вимагала відставки керівництва правоохоронних
органів Одещини. Михайлик брав участь у багатьох акціях проти мера Одеси і проти очільника
місцевої поліції. Також Михайлик брав участь в
акціях проти незаконної забудови пляжу Ланжерон, в день замаху в тому числі. У цьому році він
також заявив про намір балотуватися на пост мера
Одеси на наступних виборах.
Затримано трьох осіб, підозрюваних у злочині.
Сам Михайлик сумнівається, що арештовані в його
справі люди – виконавці злочину.

В селищі Кушугум біля Запоріжжя стався напад
на голову Запорізької міської організації партії
«Демократичний альянс» Сергія Лукіна.
За словами активіста, він побачив працівників,
найнятих підприємцем, якого він звинувачував у
корупційних зв’язках із місцевою владою. Лукін
підійшов до них і їхній керівник вдарив його в
голову, після чого підбігла третя людина і вдарила
активіста по голові. Лікарі діагностували струс
мозку.
Лукін повідомив, що йому неодноразово погрожували через його активність у викритті
незаконних схем влади Кушугума. У той же час у
прес-службі ГУ Нацполіції повідомили, що напад
не пов'язаний з суспільно-політичною діяльністю
Лукіна.
У Кривому Розі у власній квартирі побили активіста та волонтера Артема Мороку. За його
словами, двоє незнайомців вдерлися до нього
в квартиру та побили його. У Мороки був струс
мозку та зламаний ніс.
Морока гостро критикував роботу поліції та
політичні процеси в країні загалом. Активіст
зазначає, що останнім часом не мав особистих
конфліктів, а через громадську діяльність на нього
нападали і раніше.
У Бучі в Київській області стався напад на місцевих активістів, які захищають зелені насадження.
Бійка сталася, коли представники забудовника
«Орлан Інвест-груп» почали вирубувати столітні
дерева. Вирубці намагалися перешкодити місцеві
активісти, які викликали поліцію і відділ благоустрою Бучанської міської ради. Однак люди в
балаклавах не пустили їх на ділянку.
За словами очевидців, зі сторони забудовника
кидали вибухові пакети та стріляли по активістам
та поліції. Правоохороннці змогли потрапити на
територію тільки після приїзду спецназівців, які
затримали близько 18 невідомих молодих людей.
У смт Шишаки Полтавської області невідомі
облили фекаліями колишнього журналіста, а нині
політика і громадського активіста Дмитра Гнапа,
коли він намагався потрапити на сесію Полтавської обласної ради.
4

У той день там відбувався розподіл ліцензії на
розробку кількох газових родовищ. За словами
Гнапа, депутати забарикадувалися всередині та
хочуть «продовжити дерибан» газових родовищ,
відгородившись тітушками.
У Житомирі біля входу до облдержадміністрації
невідомий облив зеленкою громадського активіста, представника Всеукраїнської ГО «Народна рада» Геннадія Краснобокого.
В цей день активісти приходили до голови
ОДА Ігоря Гундича, аби дізнатися, чи прийшло
роз’яснення Міністерства юстиції України щодо
створення Громадської ради. Хто саме був противником створення громадської ради, місцеві
активісти не вказують.
У Харкові кілька десятків ультраправих молодиків зірвали ЛГБТ-вечірку, де мали презентувати дружні до спільноти проекти в місті в рамках
фестивалю Coming Out Fest.
Представники ультраправого угрупування «Фрайкор» блокували вхід в приміщення і не пропускали учасників заходу. На адресу гостей лунали
прямі погрози і фізична агресія з боку півсотні
ультраправих. Відвідувачі закладу повідомили,
що поліція не допомагала учасникам та пасивно
реагувала на присутність ультраправих.
Невідомі намагалися вдертися до офісу Інституту
масової інформації (ІМІ) у Києві. Виконавча директорка ІМІ Оксана Романюк повідомила: «Вчора, коли ми були у Львові, з'ясувалося, що хтось
намагався пробратися в офіс ІМІ. Зламаний замок,
лунка стоїть вертикально (а до того була горизонтально), просвердлений, подряпаний, всередину
замка щось засунули».
В ІМІ викликали поліцію і написали заяву про
злочин. На думку Романюк, це може бути пов'язано з останніми погрозами і тиском на ІМІ, які
стартували після критики «партійних клименковських і проросійських проксі-медіа».
У Харкові група праворадикалів напала на заклад
«ПрайдХаб», який відкрили місцеві ЛГБТ-активісти. Близько десятка осіб увірвалися в приміщення, зриваючи прапори, ЛГБТ-символіку і символіку організації.

Активісти викликали охорону та поліцію, яка
приїхала та перевірила у організації документи
оренди приміщення. При цьому документи у нападників поліція не перевірила.
У Житомирській області невідомі спалили будинок журналіста та представника організації «Правовий контроль України» Артура Журбенка, який
писав про корупцію суддів та займається моніторингом судових засідань. Це був старий дім у селі,
в якому сам Журбенко не проживав. Журналіст
вважає підпал спробою залякування.
У Василькові під Києвом невідомі підпалили два
автомобілі родини місцевих громадських активістів, очільників районного осередку політичної партії «Сила людей» Владлена та Юрія Сергієнків.
За словами колеги Сергієнків, пожежники приїхали на місце інциденту через двадцять хвилин,
проте не змогли погасити авто, бо «в них не працював насос та не було води».
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Владлен і Юрій Сергієнки – активісти волонтерського руху «Відсіч». Також вони ведуть антикорупційну та громадську діяльність.
У Глухові спалили автомобіль активіста Олега
Латі, який критикує мера Глухова Мішеля Терещенка і виступає за його відставку. За словами
Латі, машина була справною, тому він розглядає
тільки версію з підпалом.
Активіст підкреслив, що автівка не заважала
сусідам і у нього не було бізнес-конфліктів. Він
впевнений, що підпал пов'язаний з його громадською діяльністю і критикою місцевої влади.
Невідомі підпалили машини працівниці Коцюбинської селищної ради Дарини Александрової.
Дві машини сім’ї Александрової повністю спалені,
також постраждали сусідні автомобілі.
Александрова вважає, що підпал пов’язаний з її
діяльністю за збереження Біличанського лісу та
протидії корупційним схемам.

«НІЧ НА
БАНКОВІЙ»
ОБ’ЄДНАЛА
УКРАЇНСЬКИХ
АКТИВІСТІВ
27 вересня учасники громадських організацій,
політичних партій та окремих рухів вийшли на
акцію «Ніч на Банковій» до Адміністрації президента. Їхня вимога –назвати замовників нападів на
активістів. Серед активних учасників акції було й
багато представників Коаліції на захист громадянського суспільства, які спільно вийшли вимагати
відповідальності за злочини.

Крім того, громадські активісти вимагали створити у Верховній Раді України тимчасову слідчу
комісію щодо нападів на активістів у 2017-2018,
а від міністра МВС Арсена Авакова – публічного
звіту про стан розслідування цих справ з трибуни
парламенту.
Такі ж акції пройшли ще в 12 містах України.
Коли в Києві почала збиратися акція — прес-служба президента поширила заяву Петра Порошенка, якою він відреагував на численні напади на
активістів в Україні. Президент заявив, що поділяє
стурбованість громадськості.
Водночас генпрокурор Юрій Луценко заявив, що
розкриттю нападів на активістів частково заважає
ненависть до влади, яку сіє громадськість.

Прийшло близько п'ятиста людей. На заході
виступали активісти, які безпосередньо зазнали
нападів, та їхні друзі.
Учасники акції вимагали реакції керівництва
держави на напади, проведення позачергового засідання Ради нацбезпеки і оборони, оперативного
та ефективного розслідування нападів, а також
зустрічі з генпрокурором, головою СБУ, міністром
МВС, президентом.
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фото – Українська правда

FREEDOM HOUSE
НАПОЛЯГАЄ НА
ЕФЕКТИВНОМУ
РОЗСЛІДУВАННІ
ВБИВСТВА
ШЕРЕМЕТА ТА
НАПАДІВ НА
ЖУРНАЛІСТІВ

Абрамовітц.
За його словами, українське суспільство також
стикається з серйозними загрозами свободі
об'єднань. «Парамілітарні групи, праві групи, інші
незаконні формування вважають побиття, вбивства та залякування найкращим інструментом
впливу, щоб примусити людей замовчати. Коаліція
з захисту громадянського суспільства створила
карту, яка показує близько 400 випадків таких нападів за останні два роки. Також зазнають нападів
і журналісти – не лише фізичних, але й з боку
правової системи, переслідування з боку силових
структур», – зауважив Абрамовітц.

Міжнародна правозахисна неурядова організація
Freedom House виступає за ефективніше розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета та
нападів на українських журналістів та правозахисників.
Про це на прес-конференції в Укрінформі 3
жовтня заявив президент Freedom House Майкл
Дж. Абрамовітц, коментуючи оцінку результатів
розслідування злочинів проти українських журналістів, зокрема, розслідування вбивства Павла
Шеремета.

Відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20
липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля, за кермом якого він перебував. Замовників та виконавців злочину досі не затримано.
джерело – Укрінформ

«Звичайно, нас дуже непокоїть, що ці справи
залишаються нерозкритими. Я не знаю всіх подробиць, але можу запевнити, що Freedom House
виступає за те, щоб було ефективне та успішне
розслідування. Ми вважаємо, що нерозслідування
однієї або декількох справ призводить до культури безкарності, і ми не можемо миритися з цим»,
– сказав Абрамовітц.
За останні 12 років спостерігається тенденція
до обмеження і зменшення політичних прав та
громадянських свобод по всьому світу, зазначає
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З ПОЧАТКУ РОКУ
ЗАФІКСОВАНО
ЩОНАЙМЕНШЕ 53
НАПАДИ НА
ГРОМАДСЬКИХ
АКТИВІСТІВ

містах і селах. Також захисники довкілля і екології, які виступають проти вирубки парків, скверів,
незаконної забудови, виступають на захист земельних прав.

Центр інформації про права людини зафіксував з
початку року щонайменше 53 напади на громадських активістів по всій Україні.
Про це під час прес-конференції в Укрінформі 3
жовтня повідомила голова правління ГО «Центр
інформації про права людини» Тетяна Печончик.

«Ми займаємося документуванням різноманітних
спроб тиску і переслідування громадських активістів по Україні з 2014 року. Від початку цього
року наша організація зафіксувала щонайменше
53 таких нападів на громадських активістів по всій
Україні. Проте ми весь час отримуємо інформацію
про нові напади, ми перевіряємо і встановлюємо
обставини нападу по кожному окремому активісту», – зазначила Печончик.
За її словами, найчастіше фіксуються випадки побиття активістів та обливання кислотою.
Зафіксовані також випадки вбивств громадських
активістів, які можуть бути пов’язані з їхньою
громадською діяльністю. Фіксуються і напади на
майно активістів — підпали офісів, автівок, гаражів, погрози та залякування.
Вона зазначила, що найчастіше потерпають від
нападів, насамперед, антикорупційні активісти, які
борються з організованою злочинністю в різних
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«Ще одна група активістів, які переслідуються,
– це ЛГБТ-активісти та учасниці феміністичних
рухів, які потерпають від гомофобних та ксенофобних атак з боку правих угруповань», – додала
голова правління організації.
Крім того, Центр інформації про права людини
зафіксував напади на проукраїнських активістів,
які діють в південно-східних регіонах України, а також напади на активістів лівих рухів та
анархістів.
Разом з тим, на думку Печончик, за частиною
цих нападів стоять кримінальні угруповання на
місцевому рівні. «Вони зростаються з місцевою
владою, з правоохоронними органами, з бізнесом, і коли активісти починають піднімати певні
питання корупції або зловживань, то потерпають
від таких атак. Об'єднує всі ці напади те, що переважна більшість з них залишається безкарними»,
– підкреслила вона.

джерело – Укрінформ

МІЖНАРОДНА
АДВОКАЦІЯ
КОАЛІЦІЇ
НА ЗУСТРІЧІ GERMAN MARSHALL FUND В
США ОБГОВОРИЛИ
ДІЯЛЬНІСТЬ КОАЛІЦІЇ
31 жовтня у Вашингтоні відбулася зустріч German
Marshall Fund щодо ситуації в Україні на якій обговорили, в тому числі, і проблеми українського
громадянського суспільства, верховенства права
та боротьби з корупцією в Україні. Необхідність
об’єднуватися для протидії загрозам була наріжним
каменем зустрічі.
На зустрічі була також згадана робота Коаліції на
захист громадянського суспільства. Зокрема, обговорювали роботу на місцях для захисту громадянського
суспільства, спеціальні повідомлення про напади,
події та заяви щодо правого екстремізму. Попри
те, що об’єднання Коаліції нове – воно привернуло
чимало уваги.
Також, керівниця відділу міжнародних відносин РПР
Олена Прокопенко наголосила, що робота коаліції вкрай важлива, вона необхідна для того, щоб не
втратити імпульс у критичній ситуації, в якій зараз
знаходиться громадянське суспільство.
Висновок, який зробили після зустрічі, – видимість
Коаліції на міжнародному рівні зростає, але потрібно
посилювати темпи роботи, з огляду на нові виклики,
які спричинюють майбутні вибори.

АКТИВІСТИ РОЗПОВІЛИ ПРО ЗАГРОЗИ
ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВУ В
УКРАЇНІ НА HDIM
Українські юристи та правозахисники 19 вересня (учасники Коаліції на захист громадянського
суспільства) виступили на сайд-івенті Human
Dimension Implementation Meeting ОБСЄ з темою
«Громадський простір в Україні: встановлення
загроз проти громадських активістів та правозахисників на підконтрольних і непідконтрольних
українському уряду територіях».
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Вони розповіли про загальну ситуацію та випадки
втручання в роботу правозахисників та активістів
громадянського суспільства в Україні. Зокрема,
наголосили на законодавчих змінах, які негативно
вплинули на свободу зібрань, а також випадки погроз, фізичного насильства, сфабрикованих справ
та кампаній наклепу проти активістів.
Правозахисники наголосили, що українське
громадянське суспільство потребує допомоги
міжнародної спільноти для того, щоб подолати
загрози в Україні та зупинити насильство проти її
найактивнішої частини, яка стала рушійною слою
реформ у країні.

ПРАВОЗАХИСНИКИ ЗАКЛИКАЛИ ПАРЄ
ТА РАДУ ЄВРОПИ ВІДРЕАГУВАТИ НА ЗАГРОЗИ АКТИВІСТАМ В УКРАЇНІ
У Страсбурзі 11 жовтня відбувся захід «Загрози
громадським активістам та правозахисникам
в Україні». Заклик до дій для Парламентської
асамблеї Ради Європи та Ради Європи озвучили учасники Коаліції на захист громадянського
суспільства.
На ньому керівниця Центру інформації про права
людини Тетяна Печончик, директор Представництва Фрідом Хаус в Україні Метью Шааф, аналітикиня Української Гельсинської спілки Олена
Сємьоркіна, член «Автомайдану» та громадської
наглядової ради НАБУ Віталій Устименко закликали міжнародну спільноту вплинути на ситуацію
в Україні та зупини насильство проти громадськості. Зокрема, вони розповіли про найгучніші
випадки переслідування активістів в Україні:
вбивства, напади, замахи. А також розповіли про
законодавчі загрози з боку ідеї про «іноземних
агентів».

більше про нашу діяльність можна дізнатися на сайті cs-coalition.org
+ iнтерактивна мапа порушень проти активістів та журналістів
тексти: діана поладова, дизайн: уляна биченкова
матеріали підготовлено за підтримки freedom house
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